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Zondagsbrief 
 

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord 

blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen en de 

waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8: 31-32 
  

 Hartelijk welkom in deze dienst van geloofsgemeenschap Sion! 

voorganger: ds. L.W. van der Sluijs 
organist: Frank van Zuidam 

 

Voorzang: Lied 418: 1 en 3 (bundel Weerklank) 

 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 

't Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 
 

Gelegenheid voor stil gebed. Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 80: 1 en 11 (oude berijming) 
 

Neem Isrels Herder, neem ter oren;   
Die Jozefs kroost, door U verkoren,  

als schapen gunstig hebt geleid;  
Die enen troon van heiligheid   

U tussen Cherubs hebt gesticht;  
verschijn weer blinkend met Uw licht. 

 
Behoud ons, HEER der legermachten,  
zo zullen w' ons voor afval wachten;  

zo knielen w' altoos voor U neer.  
Getrouwe Herder, breng ons weer;  
verlos ons, toon ons 't lieflijk licht  
van Uw vertroostend aangezicht. 

 

19-9-2021 

 17:00 uur 



Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Lied 439: 1, 3 en 4 (bundel Weerklank) 
 

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta, 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 

 
Vader van het leven, ik geloof in U. 

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 

om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Gebed 

 
Schriftlezing: Genesis 2: 18-25  

 
Zingen: Lied 172: 4 (Liedboek voor de Kerken) 
 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 
 
Schriftlezing: Hooglied 4:9 – 5:8 

 
Zingen: Psalm 45: 1 en 6 (nieuwe berijming) 
 

Met luider stem breng ik de koning hulde 
omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde, 
mijn tong rept als een snel bestuurde pen 
van hem wiens gratie ik niet waardig ben! 



Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring, 
de woorden van uw mond zijn vol bekoring, 

voor eeuwig en altoos door God bemind, 
zijt gij veel schoner dan een mensenkind. 

 
Zie niet meer om, de bedding der geslachten 
heeft zich verlegd, volg nu met uw gedachten 
de toekomst in de stroom van 's konings bloed 

tot waar uw geest uw kinderen ontmoet; 
uw zonen zult gij op de aarde stellen 

tot vorsten, die rechtvaardig oordeel vellen; 
daarom draagt u mijn lied de tijden door 
en daarom looft u volk bij volk in koor. 

 

Verkondiging. Thema: “Laat de wind waaien” 
 
Zingen: Psalm 72: 2, 6 en 7 (nieuwe berijming) 
 

Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 

moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 

Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 

Vrede zal bloeien aller wegen, 
totdat geen maan meer is. 

 
Bloeie zijn naam in alle streken, 

zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 

dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 

elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 

want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roemvervull'de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
Gebed 

 

Zingen: Lied 356: 1, 2, 3 en 4 (bundel Weerklank) – staande 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
  



 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 
  Collecten en zendingsbus (bij de uitgang) 

1e collecte – Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof 

worden vervolgd en werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil zij 

westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Open Doors doet dit 

omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden en omdat ze 

gelooft in de zendingsopdracht. 

2e collecte - Het werk in de geloofsgemeenschap Sion.  
 

Zendingsbus - De opbrengst van de zendingsbus bij de uitgang van de kerk 

is bestemd voor werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De 

Geloofsgemeenschap Sion ondersteunt het werk van Matthijs en Rosa Geluk, 

die sinds 2016 met hun vier kinderen in Peru wonen en daar zendingswerk 

doen. 

 

Voor het overmaken van de collectes en/of een gift 

voor de zending, kunt u gebruikmaken van de app 

Appostel. Het kan ook door de QR-code hiernaast te 

scannen. De derde mogelijkheid is het geld over te 

maken naar rekening NL80 INGB 0658 4602 85 

t.n.v. Protestantse Gemeente te Bussum. Vermeld 

daarbij ‘Sion’ en de bestemming. 

 

 

Agenda

Dinsdag 21 sept. 
 

Bijbelkring om 20.00 uur in het Spieghelhuis. 

Zondag 26 sept. hoopt om 17.00 uur opnieuw voor te gaan om ds. 
L.W. van der Sluijs. 

 

 Contactpersonen  

Voorzitter: Henk Nagel 035-6947347 henk.nagel@kpnmail.nl 
Pastoraat: ds. L.W. van der Sluijs 033-2571914 lwvandersluijs@solconmail.nl 
Secretaris: Jan Mauritz 035-6932847 secretaris.sion@gmail.com 

 


